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RM.0052/8/07 
 

P R O T O K Ó Ł  NR XII /07 
z Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku 

z dnia 30 lipca 2007r. 
 

XII Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku V kadencji odbyła się w sali posiedzeń 
Rady Miejskiej w Kamieńsku w godz. 900 – 1010. 
Stan radnych 15. Obecnych na sesji 14 radnych. (Radna Maria Bujacz nieobecna 
usprawiedliwiona, radny Jacek Ozga spóźnił się na obrady sesji). 
 

W załączeniu do protokołu – lista obecności radnych.                                              Załącznik Nr 1  
 

Na sesję zostali zaproszeni: Burmistrz Kamieńska – p. Grzegorz Turlejski, Zastępca Burmistrza 
Kamieńska – p. Paweł Ziemba, Skarbnik Gminy - p. Maria Ozga, Radca prawny – p. Urszula 
Kowalska – Smuga, firma UNIGLOB – p. Piotr Urlich.  
Ponadto w obradach sesji uczestniczył przedstawiciel firmy UNIGLOB p. Sławomir Płuciennik.  
 

W załączeniu do protokołu – lista obecności gości zaproszonych.                           Załącznik Nr 2 
 
Na sesję zostali zaproszeni sołtysi z poszczególnych sołectw.                                  Załącznik Nr 3 
 
PORZĄDEK OBRAD: 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Podjęcie uchwał: 

• w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Kamieńsk, 

• w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów połoŜonych w mieście Kamieńsk i w obrębie 
geodezyjnym Barczkowice  w Gminie Kamieńsk, 

• w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów połoŜonych w obrębach geodezyjnych Szpinalów i 
Danielów w Gminie Kamieńsk, 

• w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów połoŜonych w obrębie geodezyjnym Pytowice w 
Gminie Kamieńsk, 

• w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów połoŜonych w mieście Kamieńsk i w obrębie 
geodezyjnym Ochocice w Gminie Kamieńsk, 

• w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów połoŜonych w obrębach geodezyjnych Gorzędów i 
Barczkowice w Gminie Kamieńsk, 

• w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów połoŜonych w mieście Kamieńsk i w obrębie 
geodezyjnym Koźniewice w Gminie Kamieńsk, 

• w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów połoŜonych w obrębie geodezyjnym Huta Porajska i 
Napoleonów w Gminie Kamieńsk, 

• w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów połoŜonych w obrębach geodezyjnych Gałkowice 
Nowe i Podjezioro w Gminie Kamieńsk, 
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• w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów połoŜonych w mieście Kamieńsk i w obrębie 
geodezyjnym Barczkowice w Gminie Kamieńsk, 

• w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów połoŜonych w obrębach geodezyjnych Gałkowice 
Stare, Włodzimierz i Siódemka w Gminie Kamieńsk, 

• w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów połoŜonych w obrębie geodezyjnym Barczkowice w 
Gminie Kamieńsk, 

• w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów połoŜonych w obrębie geodezyjnym Danielów w 
Gminie Kamieńsk, 

• w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2007 (projekt I), 
• w sprawie zmiany Uchwały nr IV/39/06 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 28 

grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego w Kamieńsku, 

• w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamieńsk, 
• w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamieńsk, 
• w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamieńsk, 
• w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach 

na ławników. 
3. Zakończenie posiedzenia. 

 

W załączeniu do protokołu - zawiadomienie o zwołaniu XII Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej 
w Kamieńsku z proponowanym porządkiem obrad.                                                  Załącznik Nr 4 
 

p u n k t  1 
Otwarcie posiedzenia. 
 

Otwarcia XII Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku V kadencji dokonał 
Przewodniczący Rady Jan Bartoszewski witając serdecznie radnych oraz zaproszonych gości. Na 
podstawie listy obecności stwierdził, Ŝe na stan 15 radnych obecnych jest 13-tu radnych. Stanowi 
to quorum, a więc Rada moŜe obradować i podejmować uchwały.  
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek Burmistrza, 
następnie przeczytał proponowany porządek obrad. 
 

W załączeniu do protokołu – wniosek Burmistrza Kamieńska w sprawie zwołania sesji 
nadzwyczajnej.                                                                                                                                                             Załącznik Nr 5  
 
Przewodniczący Rady zapytał czy są propozycje zmiany do porządku obrad. 
Nie zgłoszono uwag. 
Przewodniczący Rady przeszedł do punktu 2 porządku obrad. 
 

p u n k t  2 

Podjęcie uchwał: 
 

� w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  
     przestrzennego Gminy Kamieńsk; 

W związku z w/w projektem uchwały na sesję przybyli przedstawiciele firmy UNIGLOB, która 
opracowywała Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Kamieńsk w osobach: inŜ. urbanista p. Piotr Ulrich oraz p. Sławomir Płuciennik. 
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Przewodniczący Rady poprosił Zastępcę Burmistrza p. Pawła Ziembę o zabranie głosu i 
wprowadzenie w temat. 
Zastępca Burmistrza powiedział, Ŝe procedura dotycząca studium zagospodarowania 
przestrzennego jest juŜ od dawna zakończona z tym, Ŝe Rada poprzedniej kadencji nigdy nie 
poddała tej uchwały pod głosowanie i dlatego teraz uchwała po wielu latach powróciła na obrady 
sesji. Dodał: „Studium zostało w stu procentach zakończone, było wyłoŜone i myślę, Ŝe wszyscy 
Państwo się z tym zapoznali. Jest przedstawione na dzisiejsze obrady sesji Rady Miejskiej i jeŜeli 
są jakieś pytania to bardzo proszę.”  
 
Nie zgłoszono pytań. 
 
Przewodniczący Rady poprosił Wiceprzewodniczącego Rady o dalsze poprowadzenie sesji. 
Wiceprzewodniczącego Rady W.Ziemba powiedział, Ŝe do studium zagospodarowania 
przestrzennego wpłynęły uwagi i kolejno będzie je czytał. Ponadto poinformował, Ŝe te uwagi, 
które nie zostały uwzględnione w studium przez Burmistrza będzie poddawał pod głosowanie w 
celu rozstrzygnięcia czy Rada uwzględnia daną uwagę czy nie. I tak: 

1. Frątczak Krzysztof, Napoleonów - Prośba o ujęcie działek w „Studium” jako tereny pod  
zalesienie, łąkę, wody powierzchniowe, zabudowę (wieś Napoleonów działki nr ewid. 70, 48, 50, 
51 - zalesienie); 26, 27 - łąki, wody powierzchniowe; 26 - zabudowa).  
Wiceprzewodniczący Rady wyjaśnił: „Ta uwaga była częściowo nieuwzględniona, ale jak 
dowiedzieliśmy się ostatnio p. Frątczak przedstawił juŜ wszystkie dokumenty takŜe ta uwaga 
będzie całkowicie uwzględniona przez Burmistrza.” 

2. Polska Telefonia cyfrowa Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie – Prośba o uwzględnienie 
moŜliwości lokowania obiektów infrastrukturalnych związanych z funkcjonowaniem sieci telefonii 
komórkowej; sprostowanie omyłkowo błędnie usytuowanej stacji bazowej telefonii komórkowej; 
uwzględnienie w zapisach ogólnych dot. telekomunikacji zapisów dopuszczających lokalizację 
obiektów infrastrukturalnych niezaleŜnych operatorów telekomunikacyjnych (miasto Kamieńsk, 
działka nr ewid. 90 obręb 8) - Uwaga została uwzględniona częściowo.  

3. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi - Prośba o zmianę zapisów w projekcie studium w 
zakresie włączenia całości obwodnicy miasta w sieć dróg krajowych - Uwaga została 
uwzględniona. 

4. Koczberski Marian i ElŜbieta, Ochocice 44a - Prośba o ujęcie działek w „Studium” jako 
tereny pod zabudowę (wieś Szpinalów działki nr ewid. 99/2, 109, 135, część działki 164/1) - 
Uwaga nie została uwzględniona ze względu na złoŜe węgla brunatnego. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie uwagę P.Mariana i ElŜbiety Koczberskich o 
ujęcie działek w „Studium” jako tereny pod zabudowę (wieś Szpinalów działki nr ewid. 99/2, 109, 
135, część działki 164/1). Głosowało 14 radnych. „Za” uwzględnieniem w/w uwagi głosowało 5 
radnych. 9 radnych głosowało „przeciw”. W wyniku głosowania w/w uwaga P.Mariana i ElŜbiety 
Koczberskich została odrzucona. 
 

5. Ciesielska-KręŜlik Aldona, os. Dolnośląskie 228/6; Bełchatów, Ciesielska Olga, ul. 
Kościuszki 101/2, Kamieńsk; Ciesielscy Nina i Arkadiusz, ul. Kościuszki 101/2, Kamieńsk - 
Prośba o ujęcie działek w „Studium” jako tereny pod zabudowę (miasto Kamieńsk działki nr ewid. 
70/1, 70/2 obręb 4) - Uwaga została uwzględniona. 

6. PAMAR” Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej, Pl. Konstytucji 3, Warszawa - Prośba o 
określenie funkcji obszaru 3PU w Barczkowicach jako działalność w zakresie gospodarki 
odpadami (wieś Barczkowice działka nr ewid. 118) - Uwaga nie została uwzględniona, niezgodne 
z polityką Gminy. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie uwagę PAMAR” Sp. z o.o. Zakład Pracy 
Chronionej o określenie funkcji obszaru 3PU w Barczkowicach jako działalność w zakresie 
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gospodarki odpadami (wieś Barczkowice działka nr ewid. 118). Głosowało 14 radnych. „Za” 
uwzględnieniem w/w uwagi głosowało 4 radnych. 9 radnych głosowało „przeciw”. 1 radny 
wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania w/w uwaga PAMAR” Sp. z o.o. Zakład Pracy 
Chronionej została odrzucona. 
 

7. Ostrowski Jacek, Napoleonów 6/7 - prośba o ujęcie działek w „Studium” jako tereny 
pod eksploatację kruszyw budowlanych (wieś Szpinalów działki nr ewid. 424/1, 146/1, 146/2, 147, 
148, 149/1, 149/4, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 155a, 458/2, 156, 156/4, 157, 158, 159, 160, 
161/1, 162/2, 162/1, 163, 164/2, 265, 266, 267/3, 267/2, 267/1, 268, 268a/1, 269/1, 270, 271, 272, 
425) - Uwaga nieuwzględniona ze względu na ład przestrzenny. 
 
Radna H.Węrzyńska KręŜlak: „Panie Przewodniczący tam są gleby bardzo słabej klasy, więc 
jeŜeli chodzi o plony to są znikome, moŜna powiedzieć, Ŝe Ŝadne, więc nie wiem czy nie 
naleŜałoby się zastanowić nad tym czy nie większe korzyści dla gminy będą przy eksploatacji tego 
kruszywa.” 
 

Wiceprzewodniczący Rady: „No i właśnie jesteśmy po to Ŝeby zagłosować.” 
 

Radny M.Ludwiczak: „Trzeba wyciągnąć jakieś wnioski z tego czy są korzyści dla gminy w tej 
chwili z tych gruntów. Podejrzewam, Ŝe nie, bo tam Ŝadnego podatku się od tego nie płaci. JeŜeli 
ktoś otworzy zakład wydobywczy na pewno te pieniądze do gminy w jakiś sposób będą docierały. 
Czy my myślimy w interesie gminy czy teŜ tylko przez zawiść i złośliwość nie pozwolimy 
ludziom tego rozwinąć, czy komuś nie pasuje nazwisko... 
 
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, aby podawać argumenty bez złośliwości. 
 

Więcej uwag nie zgłoszono. 
 

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie uwagę p. Ostrowskiego Jacka, o ujęcie działek 
w „Studium” jako tereny pod eksploatację kruszyw budowlanych(wieś Szpinalów działki nr ewid. 
424/1, 146/1, 146/2, 147, 148, 149/1, 149/4, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 155a, 458/2, 156, 
156/4, 157, 158, 159, 160, 161/1, 162/2, 162/1, 163, 164/2, 265, 266, 267/3, 267/2, 267/1, 268, 
268a/1, 269/1, 270, 271, 272, 425). Głosowało 14 radnych. „Za” uwzględnieniem w/w uwagi 
głosowało 5 radnych. 9 radnych głosowało „przeciw”. W wyniku głosowania w/w uwaga p. 
Ostrowskiego Jacka została odrzucona. 
 

8. Ostrowska Aneta, Napoleonów 6/7 - Prośba o ujęcie działek w „Studium” jako tereny 
pod lokalizację obiektów usługowo – produkcyjnych i składowych (miasto Kamieńsk działki nr 
ewid. 10/2, 11/2 obr. 2, 84/2, 85/3, 86/3, 87/3, 88/3, 89/3 obr. 1) - Uwaga nieuwzględniona ze 
względu na brak powiązania z układem komunikacyjnym. 
 
Radny M.Ludwiczak zapytał, co to znaczy brak powiązania z układem komunikacyjnym? 
 
Zastępca Burmistrza wyjaśnił: „Pani Ostrowska ma wykupione działki powiedzmy w węźle 
autostradowym, nie gdzieś z boku, nie ma wjazdu i zjazdu. Znajdują się przy wiaduktach, przy 
obwodnicach, ślimakach, takŜe tam nie ma moŜliwości jakiegokolwiek wjazdu i zjazdu. Gdyby 
było to połoŜone przykładowo 100m dalej gdzie znajduje się juŜ droga wojewódzka gdyby 
uzyskali wtedy zjazdy nie byłoby na pewno takiego problemu a znajdują się po prostu zbyt blisko 
tych węzłów autostradowych i nie ma moŜliwości wykonania tam zjazdu.” 
 

Więcej uwag nie zgłoszono. 
 

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie uwagę p. Ostrowskiej Anety o ujęcie działek 
w „Studium” jako tereny pod lokalizację obiektów usługowo – produkcyjnych i składowych 
(miasto Kamieńsk działki nr ewid. 10/2, 11/2 obr. 2, 84/2, 85/3, 86/3, 87/3, 88/3, 89/3 obr. 1). 
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Głosowało 14 radnych. „Za” uwzględnieniem w/w uwagi głosowało 5 radnych. 9 radnych 
głosowało „przeciw”. W wyniku głosowania w/w uwaga p. Ostrowskiej Anety została odrzucona. 
 

9. Zakład InŜynierii Środowiska „EKO-LAB”, ul. Krasińskiego 44/31, Gomunice - Prośba 
o usunięcie ograniczeń w uŜytkowaniu obszarów oznaczonych symbolami 2PU i 3PU dot. 
zbierania, składowania i magazynowania odpadów (wieś Barczkowice działki nr ewid. 118, 386, 
483, 486, miasto Kamieńsk działka nr ewid. 26 obręb 10) - Uwaga nieuwzględniona, niezgodne z 
polityką Gminy. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie uwagę Zakładu InŜynierii Środowiska „EKO-
LAB” z Gomunic o usunięcie ograniczeń w uŜytkowaniu obszarów oznaczonych symbolami 2PU 
i 3PU dot. zbierania, składowania i magazynowania odpadów (wieś Barczkowice działki nr ewid. 
118, 386, 483, 486, miasto Kamieńsk działka nr ewid. 26 obręb 10).  
Głosowało 14 radnych. „Za” uwzględnieniem w/w uwagi nikt nie głosował. 11 radnych głosowało 
„przeciw”. 3 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania w/w uwaga Zakładu 
InŜynierii Środowiska „EKO-LAB” została odrzucona. 
 

10. Elektrownia Wiatrowa Kamieńsk Sp. z o.o., ul. Wieluńska 50/25 - Prośba o 
zwiększenie liczby przewidzianych do budowy na terenach wierzchowiny góry Kamieńsk 
elektrowni wiatrowych z 15 do 25 (wierzchowina Góry Kamieńskiej - obręb Piła Ruszczyńska) - 
Uwaga została uwzględniona. 

11. Sołtys i Rada sołecka sołectwa Gorzędów, Łuczak Zbigniew, Dąbrowska Honorata, 
Rozpończyk Halina, Krawczyk Adam, Robakowski Henryk, Ozga Jacek - Prośba o przeznaczenie 
terenów pod budownictwo mieszkaniowe (wieś Gorzędów działki nr 64, 65, 66/4, 66/3, 66/1, 66/5, 
66/6, 67/2, 68/1, 70, 824/2, 824/1, 824/3, 826, 829, 834, 833, 839, 837, 839/1, 839/2, 839/4, 831/1, 
832/1, 831/2, 832/2) - Uwaga uwzględniona częściowo. 

 
Wiceprzewodniczący Rady wyjaśnił, Ŝe uwaga uwzględniona częściowo, poniewaŜ pod zabudowę 
zostaną przeznaczone wszystkie działki połoŜone przy drodze Kamieńsk Gorzędów, które mają 
połączenie z tą drogą. Te działki, które nie mają połączenia z tą drogą nie będą uwzględnione. 

 
12. Adam Klimczak Gorzędów ul. Sikorskiego 14 - Prośba o przeznaczenie terenów pod 

budownictwo mieszkaniowe(wieś Gorzędów działka 129/2) - Uwaga uwzględniona częściowo. 
13. Henryk Robakowski Gorzędów ul. Sikorskiego 12 - Prośba o przeznaczenie terenów 

pod budownictwo mieszkaniowe(wieś Gorzędów działka 129/1) - Uwaga uwzględniona 
częściowo. 

14. Wojciech Ziemba Ochocice 41 - Prośba o przeznaczenie terenów pod budownictwo 
mieszkaniowe(wieś Barzkowice działka nr 286, 544, 545) - Uwaga uwzględniona częściowo. 

15. Maria i Tomasz Nieznańscy, ul. Św. Barbary 4/31, Bełchatów; Anastazja i Sławomir 
Nieznańscy, os. Dolnośląskie 127/131, Bełchatów - Prośba o przeznaczenie pod budowę stacji 
paliw z funkcją uzupełniającą i towarzyszącą - obsługa pojazdów, działalność usługowa, drobna 
sprzedaŜ towarowa (Szpinalów działki nr 52/5, 52/1, 52/4) - Uwaga została uwzględniona. 
 
Wiceprzewodniczący Rady zaznaczył, Ŝe to są juŜ wszystkie uwagi, jakie zostały zgłoszone do 
studium. 
 
Radny B.Pawłowski zapytał o całość drogi od Barczkowic w kierunku do Gorzędowa czy 
wszystkie działki są uwzględnione? 
 
Wiceprzewodniczący Rady odpowiedział, Ŝe jest uwzględniona całość drogi. Wszystkie działki i z 
lewej i z prawej strony są uwzględnione. 
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Radny M.Ludwiczak powiedział, Ŝe we wszystkich miejscowościach wszystkie działki, które są 
przy drogach powinny być uwzględnione jako tereny budowlane. 
 
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe tak właśnie jest.  
 
Radna H.Węrzyńska KręŜlak zapytała: „Czy tam gdzie mieszkam, (bo zabudowa jest tylko po 
jednej stronie) czy po drugiej stronie teŜ są działki pod zabudowę?” 
 
Zastępca Burmistrza wyjaśnił: „Jest w studium wszystko, chyba Państwo zapoznaliście się z nim 
takŜe jest jasny temat.” 
   
Wiceprzewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Rady o dalsze prowadzenie sesji. 
Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi, co do projektu uchwały w sprawie uchwalenia 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieńsk. 
 
Radny B.Pawłowski: „Panie Przewodniczący dostaliśmy projekt uchwały, w którym się mówi o 
załącznikach natomiast załączników nie dostałem. Jest płytka, ale ona nie jest do końca do 
przeanalizowania ze względu na małą czytelność. Ja myślę, Ŝe powinniśmy mieć to studium 
dostarczone, to jest tak waŜny dokument, Ŝe tych 70 stron plus mapki powinniśmy dostać.” 
 
Przewodniczący Rady: „Czy ktoś z Państwa ma podobną uwagę?” 
 
Radny A.Kułak: „Tak, jeŜeli się pisze w projekcie uchwały, Ŝe załączniki się załącza to powinny 
być.” 
 
Przewodniczący Rady: „Proszę Państwa ja byłem w Biurze Rady gdzie kaŜdą z tych płyt 
otwieraliśmy i nikt nie powinien tu dzisiaj stanąć z takim problemem, Ŝe nie jest płyta czytelna. 
Przed włoŜeniem do koperty kaŜda płyta została sprawdzona i ten zarzut uwaŜam za 
bezpodstawny. JeŜeli Państwo mają problemy Biuro Rady Miejskiej w Kamieńsku, które mieści 
się w tymŜe budynku Urzędu dysponuje komputerem dysponuje fachowcem i od godziny ósmej 
do szesnastej są do dyspozycji.”  
 
Radny A.Kułak: „Panie Przewodniczący nie o to chodzi, bo jest ta płyta, ale jeŜeli się pisze w 
projekcie uchwały, Ŝe integralną częścią niniejszej uchwały są załączniki i się je wymienia to 
pytam się gdzie są te załączniki.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Ma Pan załączniki na płycie w formie elektronicznej... 
 
Przewodniczący Rady: „Panie radny Kułak po raz drugi ten problem staje i na poprzedniej sesji 
była ta sprawa wyjaśniana i myślę, Ŝe w tej sprawie to wszystko. ”  
 
Radny Pawłowski: „Ja uwaŜam, Ŝe tak waŜny dokument jak studium powinien być omawiany na 
komisjach i powinno to być w trybie normalnej sesji a nie zwoływanej w trybie sesji 
nadzwyczajnej. Powinien być omówiony na komisji, powinien być na tych komisjach (mogą być 
wspólne) autor tych opracowań, bo naprawdę to jest rzecz, która będzie kształtować przyszłość tej 
gminy na wiele, wiele lat.”  
 
Zastępca Burmistrza: „Myślę Panie radny, Ŝe studium to zna Pan dobrze, bo od wielu lat juŜ leŜy 
w Biurze Rady i zapoznał się z nim Pan dokładnie, poniewaŜ wielokrotnie trafiało na obrady sesji 
Rady Miejskiej tylko Rada go nie chciała głosować. A Ŝadne zmiany do dnia dzisiejszego 
porównując z poprzednim studium nie były tutaj wprowadzone, takŜe jest ono znane Panu i 
Państwu zresztą bardzo dobrze.” 
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Radny A.Kułak: „Jeśli moŜna na temat dlaczego Ŝeśmy nie głosowali; Panie Burmistrzu dlatego 
Ŝeśmy nie głosowali bo wnioski które mieszkańcy składali nie były uwzględnione. A dzisiaj jest 
np. uwzględniony w studium wniosek Pana Nieznańskiego a właśnie byliśmy za tym Ŝeby ten 
wniosek umieścić. I dlatego nie było głosowane studium w ówczesnym czasie, bo było wiele 
takich wniosków co uwagi były.” 
 
Zastępca Burmistrza: „Panie radny, jeŜeli wniosek był negatywny niech Pan przeczyta sobie, co 
mówi ustawa o planowaniu przestrzennym, jeŜeli Burmistrz przedstawia negatywnie Rada wtedy 
ma prawo głosować, zmienić jego decyzję na pozytywną. Trzeba było zmieniać. Nie zrobiliście 
tego, w ogóle nie głosowaliście.” 

 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieńsk.  
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem w/w uchwały głosowało 9 radnych. 5 radnych wstrzymało 
się od głosu. W wyniku głosowania uchwała w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieńsk została przyjęta 9 głosami „za” 
przy 5 wstrzymujących się. 
 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr XII/106/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.07.2007 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Kamieńsk.                                                                             Załącznik Nr 6 
 
 

� w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów połoŜonych w mieście Kamieńsk i w obrębie geodezyjnym 
Barczkowice w Gminie Kamieńsk; 

 
Nie zgłoszono uwag do w/w projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.  
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem w/w uchwały głosowało 9 radnych. 5 radnych wstrzymało 
się od głosu. W wyniku głosowania uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów połoŜonych w mieście 
Kamieńsk i w obrębie geodezyjnym Barczkowice w Gminie Kamieńsk została przyjęta 9 głosami 
„za” przy 5 wstrzymujących się. 
 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr XII/107/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.07.2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów połoŜonych w mieście Kamieńsk i w obrębie geodezyjnym 
Barczkowice  w Gminie Kamieńsk.                                                                           Załącznik Nr 7 
 
 

� w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów połoŜonych w obrębach geodezyjnych Szpinalów i 
Danielów w Gminie Kamieńsk; 

 
Nie zgłoszono uwag do w/w projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.  
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem w/w uchwały głosowało 9 radnych. 5 radnych wstrzymało 
się od głosu. W wyniku głosowania uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów połoŜonych w obrębach 
geodezyjnych Szpinalów i Danielów w Gminie Kamieńsk została przyjęta 9 głosami „za” przy 5 
wstrzymujących się. 
 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr XII/108/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.07.2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów połoŜonych w obrębach geodezyjnych Szpinalów i Danielów w 
Gminie Kamieńsk.                                                                                                      Załącznik Nr 8 
 
 

� w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów połoŜonych w obrębie geodezyjnym Pytowice w Gminie 
Kamieńsk; 

 
Nie zgłoszono uwag do w/w projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.  
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem w/w uchwały głosowało 9 radnych. 5 radnych wstrzymało 
się od głosu. W wyniku głosowania uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów połoŜonych w obrębie 
geodezyjnym Pytowice w Gminie Kamieńsk została przyjęta 9 głosami „za” przy 5 
wstrzymujących się. 
 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr XII/109/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.07.2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów połoŜonych w obrębie geodezyjnym Pytowice w Gminie Kamieńsk. 

Załącznik Nr 9 
 

� w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów połoŜonych w mieście Kamieńsk i w obrębie geodezyjnym 
Ochocice w Gminie Kamieńsk; 

 
Nie zgłoszono uwag do w/w projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.  
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem w/w uchwały głosowało 9 radnych. 5 radnych wstrzymało 
się od głosu. W wyniku głosowania uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów połoŜonych w mieście 
Kamieńsk i w obrębie geodezyjnym Ochocice w Gminie Kamieńsk została przyjęta 9 głosami 
„za” przy 5 wstrzymujących się. 
 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr XII/110/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.07.2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów połoŜonych w mieście Kamieńsk i w obrębie geodezyjnym 
Ochocice w Gminie Kamieńsk.                                                                                Załącznik Nr 10                           
 

� w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów połoŜonych w obrębach geodezyjnych Gorzędów i 
Barczkowice w Gminie Kamieńsk; 

 
Nie zgłoszono uwag do w/w projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.  
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Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem w/w uchwały głosowało 9 radnych. 5 radnych wstrzymało 
się od głosu. W wyniku głosowania uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów połoŜonych w obrębach 
geodezyjnych Gorzędów i Barczkowice w Gminie Kamieńsk została przyjęta 9 głosami „za” przy 
5 wstrzymujących się. 
 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr XII/111/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.07.2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów połoŜonych w obrębach geodezyjnych Gorzędów i Barczkowice w 
Gminie Kamieńsk.                                                                                                    Załącznik Nr 11 
 
 

� w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów połoŜonych w mieście Kamieńsk i w obrębie geodezyjnym 
Koźniewice w Gminie Kamieńsk; 

 
Nie zgłoszono uwag do w/w projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.  
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem w/w uchwały głosowało 9 radnych. 5 radnych wstrzymało 
się od głosu. W wyniku głosowania uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów połoŜonych w mieście 
Kamieńsk i w obrębie geodezyjnym Koźniewice w Gminie Kamieńsk została przyjęta 9 głosami 
„za” przy 5 wstrzymujących się. 
 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr XII/112/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.07.2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów połoŜonych w mieście Kamieńsk i w obrębie geodezyjnym 
Koźniewice w Gminie Kamieńsk.                                                                            Załącznik Nr 12 
 
 

� w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów połoŜonych w obrębie geodezyjnym Huta Porajska i 
Napoleonów w Gminie Kamieńsk; 

 
Nie zgłoszono uwag do w/w projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.  
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem w/w uchwały głosowało 9 radnych. 5 radnych wstrzymało 
się od głosu. W wyniku głosowania uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów połoŜonych w obrębie 
geodezyjnym Huta Porajska i Napoleonów w Gminie Kamieńsk została przyjęta 9 głosami „za” 
przy 5 wstrzymujących się. 
 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr XII/113/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.07.2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów połoŜonych w obrębie geodezyjnym Huta Porajska i Napoleonów w 
Gminie Kamieńsk.                                                                                                    Załącznik Nr 13 
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� w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów połoŜonych w obrębach geodezyjnych Gałkowice Nowe i 
Podjezioro w Gminie Kamieńsk. 

 
Nie zgłoszono uwag do w/w projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.  
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem w/w uchwały głosowało 9 radnych. 5 radnych wstrzymało 
się od głosu. W wyniku głosowania uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów połoŜonych w obrębach 
geodezyjnych Gałkowice Nowe i Podjezioro w Gminie Kamieńsk została przyjęta 9 głosami „za” 
przy 4 wstrzymujących się. podczas głosowania 1 radny był nieobecny na sali obrad. 
 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr XII/114/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.07.2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów połoŜonych w obrębach geodezyjnych Gałkowice Nowe i 
Podjezioro w Gminie Kamieńsk.                                                                             Załącznik Nr 14 
 
 

� w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów połoŜonych w mieście Kamieńsk i w obrębie geodezyjnym 
Barczkowice  w Gminie Kamieńsk; 

 
Nie zgłoszono uwag do w/w projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.  
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem w/w uchwały głosowało 9 radnych. 5 radnych wstrzymało 
się od głosu. W wyniku głosowania uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów połoŜonych w mieście 
Kamieńsk i w obrębie geodezyjnym Barczkowice w Gminie Kamieńsk została przyjęta 9 głosami 
„za” przy 5 wstrzymujących się. 
 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr XII/115/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.07.2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów połoŜonych w mieście Kamieńsk i w obrębie geodezyjnym 
Barczkowice  w Gminie Kamieńsk.                                                                         Załącznik Nr 15 
 
 

� w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów połoŜonych w obrębach geodezyjnych Gałkowice Stare, 
Włodzimierz i Siódemka w Gminie Kamieńsk; 

 
Nie zgłoszono uwag do w/w projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.  
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem w/w uchwały głosowało 9 radnych. 5 radnych wstrzymało 
się od głosu. W wyniku głosowania uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów połoŜonych w obrębach 
geodezyjnych Gałkowice Stare, Włodzimierz i Siódemka w Gminie Kamieńsk została przyjęta 9 
głosami „za” przy 5 wstrzymujących się. 
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W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr XII/116/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.07.2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów połoŜonych w obrębach geodezyjnych Gałkowice Stare, 
Włodzimierz i Siódemka w Gminie Kamieńsk.                                                       Załącznik Nr 16 
 
 

� w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów połoŜonych w obrębie geodezyjnym Barczkowice w Gminie 
Kamieńsk; 

 
Nie zgłoszono uwag do w/w projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.  
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem w/w uchwały głosowało 9 radnych. 5 radnych wstrzymało 
się od głosu. W wyniku głosowania uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów połoŜonych w obrębie 
geodezyjnym Barczkowice w Gminie Kamieńsk została przyjęta 9 głosami „za” przy 5 
wstrzymujących się. 
 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr XII/117/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.07.2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów połoŜonych w obrębie geodezyjnym Barczkowice w Gminie 
Kamieńsk.                                                                                                                 Załącznik Nr 17 
 
 

� w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów połoŜonych w obrębie geodezyjnym Danielów w Gminie 
Kamieńsk; 

 
Nie zgłoszono uwag do w/w projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.  
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem w/w uchwały głosowało 9 radnych. 5 radnych wstrzymało 
się od głosu. W wyniku głosowania uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów połoŜonych w obrębie 
geodezyjnym Danielów w Gminie Kamieńsk została przyjęta 9 głosami „za” przy 5 
wstrzymujących się. 
 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr XII/118/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.07.2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów połoŜonych w obrębie geodezyjnym Danielów w Gminie Kamieńsk.   
                                                                                                                                  Załącznik Nr 18 
 

Po zakończeniu głosowania projektów uchwał związanych z planem zagospodarowania 
przestrzennego oraz studium przedstawiciele UNIGLOB: p. Piotr Urlich i p. Sławomir Płuciennik 
opuścili salę obrad. 
 
 

� w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2007; 
 
Burmistrz G.Turlejski omówił w/w projekt uchwały. 
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Radny M.Ludwiczak zapytał: „czy kwota 1.550.000 zł na Komisariat Policji czy to jest juŜ 
docelowe? Czy jest projekt na budowę tego komisariatu i czy jest jakiś kosztorys wstępny na 
budowę tego komisariatu?” 
 
Burmistrz G.Turlejski wyjaśnił: „Jesteśmy w trakcie przetargu i tyle pieniędzy potrzeba, co 
Państwu powiedziałem, Ŝeby w stu procentach wybudować Komisariat Policji.” 
 
Radny M.Ludwiczak: „TakŜe to 1.550.000 zł. plus 900.000 zł i to juŜ są wszystkie wydatki?” 
 
Burmistrz G.Turlejski odpowiedział, Ŝe tak. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie 
gminy na rok 2007. Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem w/w uchwały głosowało 10 radnych. 4 
radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania uchwała w sprawie w sprawie zmian w 
budŜecie gminy na rok 2007 została przyjęta 10 głosami „za” przy 4 wstrzymujących się. 
 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr XII/119/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.07.2007 r. w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2007.                             Załącznik Nr 19 
 
 

� w sprawie zmiany Uchwały nr IV/39/06 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 28 grudnia 
2006r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego w Kamieńsku; 

 
Przewodniczący Rady poprosił Pana Burmistrza o wyjaśniania w związku z w/w projektem 
uchwały. 
Burmistrz G.Turlejski powiedział, Ŝe od 1 września 2007 r. Gmina Kamieńsk przejmuje Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku i do zadań Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego będzie naleŜała obsługa finansowa tejŜe szkoły, dlatego musi to być 
wprowadzone w statut i jest wprowadzone. Wyjaśnił, Ŝe nie jest to robione w formie uchwały 
cząstkowej pod tytułem, Ŝe wprowadza się do uchwały z dnia itd. tylko tamtą uchylamy i 
przyjmujemy tekst jednolity, bo to jest najwygodniejsze i wiadomo, Ŝe to jest aktualna uchwała i 
tu jest aktualny tekst statutu. 
 
Nie zgłoszono uwag do w/w projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 
IV/39/06 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia statutu 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Kamieńsku. Głosowało 14 radnych. Za 
przyjęciem w/w uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania uchwała w sprawie 
zmiany Uchwały nr IV/39/06 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie 
uchwalenia statutu Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Kamieńsku została 
przyjęta jednogłośnie. 
 
W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr XII/120/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.07.2007 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/39/06 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 28 
grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego w Kamieńsku.                                                                           Załącznik Nr 20 
 
 
Przewodniczący Rady przekazał prowadzenie sesji Wiceprzewodniczącemu Rady. 
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Wiceprzewodniczącemu Rady zapoznał radnych z niŜej wymienionymi projektami uchwał:  
 

� w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamieńsk; 
 
Radny M.Ludwiczak zapytał, kto przedstawił projektodawcy taką nazwę?  
 
Wiceprzewodniczącemu Rady odpowiedział, Ŝe Burmistrz. 
 

Więcej uwag nie zgłoszono. 
 

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy 
ulicy w miejscowości Kamieńsk.  
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem w/w uchwały głosowało 12 radnych. 2 radnych wstrzymało 
się od głosu. W wyniku głosowania uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości 
Kamieńsk została przyjęta 12 głosami „za” przy 2 wstrzymujących się. 
 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr XII/121/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.07.2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamieńsk.            Załącznik Nr 21 
 
 

� w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamieńsk; 
 
Nie zgłoszono uwag do w/w projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.  
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem w/w uchwały głosowało 12 radnych. 2 radnych wstrzymało 
się od głosu. W wyniku głosowania uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości 
Kamieńsk została przyjęta 12 głosami „za” przy 2 wstrzymujących się. 
 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr XII/122/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.07.2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamieńsk.            Załącznik Nr 22 
 
 

� w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamieńsk; 
 
Nie zgłoszono uwag do w/w projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.  
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem w/w uchwały głosowało 12 radnych. 2 radnych wstrzymało 
się od głosu. W wyniku głosowania uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości 
Kamieńsk została przyjęta 12 głosami „za” przy 2 wstrzymujących się. 
 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr XII/123/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.07.2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamieńsk.            Załącznik Nr 23 
 
 

� w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na 
ławników; 

 
Wiceprzewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów do Zespołu mającego za zadanie 
przedstawienie Radzie opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników. 
Wiceprzewodniczący Rady zgłosił następujących kandydatów: Zofia RoŜniatowska, Franciszek 
Stępień, Wojciech Ziemba, Stanisław Gruchała, Adam Matusiak. 
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Więcej kandydatów nie zgłoszono. 
  
Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu 
do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników w składzie: Zofia 
RoŜniatowska, Franciszek Stępień, Wojciech Ziemba, Stanisław Gruchała, Adam Matusiak. 
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem w/w uchwały głosowało 9 radnych. 5 radnych głosowało 
„przeciw”. W wyniku głosowania w/w uchwała została przyjęta 9 głosami „za” przy 5 „przeciw”. 
 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr XII/124/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30.07.2007 r. w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach 
na ławników.                                                                                                            Załącznik Nr 24 
 
W związku z wyczerpaniem punktu Wiceprzewodniczący Rady zamknął punkt i oddał głos 
Przewodniczącemu Rady.  
 

p u n k t  3 

Zakończenie posiedzenia. 
 
Przewodniczący Rady J. Bartoszewski podziękował radnym i zaproszonym gościom za przybycie 
i udział w sesji. Zakończył obrady wypowiadając formułę „zamykam XII Nadzwyczajną sesję 
Rady Miejskiej w Kamieńsku V kadencji.” 
 
 
Protokołowała: 
 
Halina Bąkowicz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


